Nieuwsbrief
Maandag 4 juni 2018
Eind Cito groep 8
In april hebben de leerlingen van groep 8 de verplichte Eindtoets PO gemaakt. Gedurende 3
dagen zijn zij getoetst op kennis en vaardigheden op het gebied van Lezen, Taal en
Rekenen. Vorige week hebben de leerlingen hun score op de eindtoets ontvangen en wij zijn
trots op de resultaten die zij hebben laten zien. De leerlingen van de Markesteen hebben
gemiddeld 536,1 gescoord. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,9..
Binnenkort sluiten de leerlingen van groep 8 hun basisschooltijd af. De brugklassers in spé
kijken al met enthousiasme uit naar hun toekomstige school.
In de eindinfo, die u eind juni ontvangt, zal worden vermeld tot welke schoolkeuze de
leerlingen zijn gekomen.
Nieuwe organisatie vormingsonderwijs 2018-2019
Op de Markesteen hebben de ouders van groep 5 t/m 8 de laatste jaren kunnen kiezen voor
lessen humanistisch vormingsonderwijs of lessen godsdienstig onderwijs voor hun kind.
Binnen het team hebben we regelmatig gesproken over onze visie op vormingsonderwijs.
Ook de ouders, in de vorm van de MR, zijn hierbij betrokken.
We vinden met elkaar dat het aanbod zoals we dat de laatste jaren hebben georganiseerd
wat eenzijdig en beperkt is en passender zou moeten kunnen binnen onze openbare school.
Daarom zijn we met de instanties die het vormingsonderwijs aanbieden in gesprek gegaan
om te kijken of we kunnen overstappen naar een nieuw passender vorm.
In goed overleg tussen alle partijen zijn we tot een, volgens ons, zeer passend aanbod
gekomen.
In het nieuwe schooljaar zal het aanbod vormingsonderwijs in de groepen 5 t/m 8 40 lessen
per schooljaar zijn.
Van deze lessen zal de helft georganiseerd worden door de docent humanistisch
vormingsonderwijs en de andere helft door de docent godsdienstig onderwijs.
Beide docenten zullen organiseren dat er binnen hun eigen lessen ruimte is voor gastlessen
vanuit het Islamitisch, het Boeddhistisch en het Hindoeïstisch godsdienstig onderwijs, en
wellicht ook andere godsdienstige stromingen.
De lessen zullen zo worden gegeven dat er geen waarde oordeel wordt overdragen naar de
kinderen.
Het gaat om begripsvorming, kennis nemen van en respect creëren voor verschillen, maar
ook juist de overeenkomsten herkennen tussen de diverse stromingen.
Wij zijn enorm enthousiast dat we op de Markesteen deze vorm van vormingsonderwijs zo
kunnen aanbieden.
De lessen zullen in kleine groepen op de Maandagochtend gegeven worden.
De leerkrachten worden ook betrokken bij de inhoud en de vorm van de lessen.
Privacywet-AVG (algemene verordening gegevensgebruik)
Beeldmateriaal/ foto’s in de praktijk
De afgelopen weken hebben we bij de ouders/verzorgers geïnventariseerd welke
toestemming zij willen verlenen voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind in de

school. Door de nieuwe wetgeving (AVG) volstaat niet meer dat eenmalig bij de start van
basisschool toestemming hiervoor wordt gegeven via het aanmeldformulier.
We hebben van de meeste ouders het formulier ingevuld teruggekregen. Deze gegevens
hebben we uitgewerkt en gedeeld met de leerkrachten en de hulpouders die zorgen voor het
maken van foto’s en de vormgeving van de website. Van ouders/verzorgers die uiteindelijk
geen formulier hebben ingeleverd gaan we er voorlopig vanuit dat we geen beeldmateriaal
gebruiken van deze leerlingen. U kunt altijd het formulier ophalen bij Claudia van Dorsten of
Jorien Griffioen en alsnog de gegevens aanleveren.
We zoeken naar een goede balans tussen helemaal geen foto’s meer plaatsen/maken en het
gecontroleerd plaatsen/gebruiken van beeldmateriaal.
Oproep om te blijven controleren en communiceren
We zullen er alles aan doen om uw wensen in de praktijk te brengen. U kunt zich voorstellen
dat het best heel complex is om dit foutloos te doen. Foto’s maken en plaatsen wordt
allemaal op vrijwillige basis gedaan door hulpouders van de school. Daarom de nadrukkelijke
oproep aan ouders/verzorgers, die geen toestemming hebben gegeven, zelf actief te blijven
controleren. Mocht er om een of andere reden toch per ongeluk, onterecht beeldmateriaal
van uw kind gebruik worden door de school, zou u dit dan z.s.m. willen melden aan directiemarkesteen@ooz.nl. Dan kunnen wij deze beelden z.s.m. verwijderen van de website.
Voorheen stond er op de website ook een link naar de diverse foto albums. Deze linkjes zijn
verwijderd van de website. Vanaf heden worden op een gecontroleerde manier deze linkjes
verspreid aan alleen de ouders van de Markesteen via een mailbericht. In het begeleid
schrijven bij het verstrekken van de nieuwsbrief worden deze linkjes eenmalig gedeeld aan u
als ouders.
Zelf foto’s maken en plaatsen op social media
Voor u als ouder is het van belang om te weten dat u bij schoolactiviteiten wel foto’s mag
maken van uw kind (bijvoorbeeld tijdens de klassenshow of vertrek schoolreis o.i.d.). Deze
foto’s mag u, als alleen uw eigen kind hier op staat gebruiken, ook op sociale media. Dit
geldt niet voor foto’s waar andere kinderen herkenbaar opstaan. Dan mag u de foto’s wel
(veilig) bewaren, maar niet zonder toestemming van de andere ouders publiceren
(bijvoorbeeld op Facebook/ Instagram oid).
Uitkomsten oudervragenlijst WMK en rondetafelgesprek met ouders
Op woensdag avond 16 mei zijn Irene en Jorien in gesprek geweest met een 8-tal ouders
over de uitkomsten van de WMK vragenlijst ingevuld door ouders.
De avond heeft ons als school veel mooie feedback opgeleverd over de diverse thema’s die
spelen binnen de school.
We hebben het veel gehad over de communicatie vanuit school richting de ouders en hoe
we als school de ouderbetrokkenheid mogelijk kunnen vergroten, want dat zouden we graag
willen.
De thema’s pedagogisch handelen, didactisch handelen, veiligheid, aanbod, tijd,
afstemming, de actieve en zelfstandige rol
van leerlingen, het schoolklimaat, de
opbrengsten en het integraal personeelsbeleid scoorden voldoende tot goed.
Over met name de volgende thema’s hebben we langer gesproken omdat deze matig tot
onvoldoende werden gescoord: kwaliteitszorg, incidenten, schoolacties tegen pesten en zorg
en begeleiding.
De volgende suggesties gedaan door de ouders worden gedeeld met het team en waar
mogelijk gaan we hier zeker mee aan de slag.
 Opnieuw gebruik en plaatsing van teksten en foto’s op Klasbord afstemmen binnen
het team. Dit wordt nu erg verschillend ingezet.
 In de nieuwsbrief zou meer informatie gedeeld kunnen worden over onderwijs
organisatie en –inhoud en over de activiteiten die worden ondernomen in de diverse
groepen.
 De breng en koffieochtenden zouden meer gepromoot mogen worden en het is fijn
dat het team goed op de hoogte is van deze momenten zodat ouders zich ook
daadwerkelijk welkom voelen is de groep om een kijkje te komen nemen.
 Ouders missen een breder aanbod op het gebied van muziek en zang.








Waar het gaat om pestgedrag op school wordt de preventieve aanpak erg
gewaardeerd door ouders. wellicht is het goed om aandacht te hebben voor het
verschil tussen pesten en plagen. Als er sprake is van echt pestgedrag, dan is het
goed dat ouders aan de bel trekken.
Waar het gaat om de begeleiding van zorg op school is het wellicht een idee om
thema’s die hier onder vallen vaker te belichten richting ouders.
Waar het de voorbereiding richting het voortgezet onderwijs betreft geven ouders de
tip om oud-leerlingen uit te nodigen om te komen vertellen over hun ervaringen op de
middelbare school. Daarnaast hebben we het gehad over het effectief en motiverend
inzetten van huiswerk en aandacht voor het “leren leren”.
Ouders benoemen ook nog het belang van de ontwikkeling van ICT vaardigheden.
We ons hier als team bewust van en er worden ook lessen/activiteiten ontwikkeld en
aangeboden op dit gebied. We zullen hierover ook communiceren richting de ouders.

Werkgroep ICT
In de werkgroep ICT houden een aantal teamleden zich bezig met ontwikkelingen die te
maken hebben met ICT zoals programmeren, mediawijsheid en ict-basisvaardigheden. Om
in te spelen op deze actuele ontwikkelingen, kijken we op dit moment met elkaar wat we in
elke groep willen aanbieden als het gaat om deze verschillende onderwerpen.
Zo willen we bijvoorbeeld vanaf groep 5 starten met programmeren door de leerlingen te
laten werken met Bomberbot en dit door laten lopen naar groep 8.
Als het gaat om mediawijsheid vinden we het belangrijk dat leerlingen nadenken over het
aanmaken van inloggegevens als een password en wat daarbij komt kijken, maar natuurlijk
ook op welk moment we het beste in gesprek kunnen gaan met leerlingen over gedrag en
communicatie op Whatsapp.
Ook kijken we naar het aanbieden van ICT-basisvaardigheden, dit begint al in de onderbouw
zoals: Hoe zet ik een computer/laptop op de juiste manier aan het uit? In de middenbouw is
het de bedoeling dat leerlingen leren om te gaan met programma’s als Word en Powerpoint.
Een dergelijke leerlijn is niet snel ontwikkeld. Samen met het team kijken we volgend
schooljaar naar een eerste opzet. We houden u op de hoogte.
Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Dan horen wij dat graag!
Ondernemen in groep 8
In groep 8 zijn we twee weken geleden begonnen met het project ‘Pop up store’ van Jong
Ondernemen. De leerlingen hebben in groepjes van vijf hun eigen bedrijf opgezet waarin ze
allemaal een eigen rol hebben; Algemeen Directeur, Financieel Directeur, Directeur
Productie, Directeur Marketing of Directeur Verkoop. Tijdens dit project leren de kinderen wat
het betekent om een eigen onderneming te starten. Je hebt bijvoorbeeld een product of
dienst die je wil verkopen en hoe pak je dat aan? In dit project hebben de kinderen een
product ontworpen. Dit begon met een aantal prototypes waarmee ze marktonderzoek onder
hun doelgroep (groep 6/7) hebben gedaan. Op de productie dag vorige week hebben ze hun
product in grote aantallen geproduceerd. Volgende week dinsdag is de verkoopdag. Voor de
verkoopdag leren de kinderen over marketing en het opzetten van een reclamecampagne,
het maken van een logo en het voeren van verkoopgesprekken. Ook is het financiële plaatje
belangrijk, we hebben daarom geleerd over wat winst maken is, wat productiekosten zijn,
enzovoort. De financieel directeuren van elk bedrijf hebben nauwkeurig bijgehouden wat er
uitgegeven is aan grondstoffen en loon en soms ook huur. Ook zijn er aandelen verkocht
waardoor aan het einde weer een gedeelte van de winst afgedragen moet worden. Volgende
week sluiten we na de verkoop het project af en kijken we welk bedrijf de meeste winst heeft
gemaakt.
Reacties leerlingen:
‘Ik vind het heel leuk, je leert ondernemen.’
‘Het is goed voor je latere baan.’
‘Het is leuk en niet saai, je leert ervan.’

‘Het is leuk omdat je eigen keuzes mag maken.’
‘Het interesseert me heel erg, er zijn leuke filmpjes bij daardoor blijf je goed opletten.’

Nieuw op de site
Foto’s worden vanaf nu alleen nog verspreid via een link in de mail bij de nieuwsbrief.


Notulen MR vergadering.

Agenda

4 t/m 8 juni
11 t/m 15 juni
Woensdag 13 juni
18 t/m 20 juni
Maandag 18 juni

Week van de avondvierdaagse
CITO toetsweek
19.00 uur werkgroep PR en
communicatie
Schoolkamp groep 7-8
Volgende nieuwsbrief

